




  
 
 

  
  
  
  

يطرحوا ألول مرة فى ثوب ، د اآتاب جد ) ١١( تتحتوى السلسلة الثانية على 
قاالت المختارة من ممجموعة من الباألضافة الى . ألكترونى لكبار المثقفين واألدباء

  ) . تجدون فهرس الكتب الصادرة فى أخر الكتاب . ( بعض الكتب الَقيمة
  

  ساعدنى وأرسل لى اقتراح او نقد نوجه شكر خاص الى آل من آما أننا* 
 من خالل االيميل او على صفحات المنتديات أو من خالل الرسائل سؤء ، أو تشجيع 

  ونتنظر منكم المزيد ،  العون آنتم نعم، حقيقى ..... الخاصة  أو على الماسنجر 
  
  

اذا آان أى شخص لديه القدرة على المساعدة المادية ،  ن نعلمكم نحب أ، واخيرآ 
،  وال يتوقف ، البسيطة جدآ جدآ فى هذا المشروع حتى يكون متجدد بأستمرار 

  : لمزيد من التفاصيل  ... يتفضل بمراسلتنا 
com.yahoo@walls_theknowledge   

   
  
  

  مع تحيات
J&m  

 

mailto:theknowledge_walls@yahoo.com
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EBookZ/com.facebook.www://http  

  
  ��"� ا
"! زيا��آ� 
com.live@moghazi  

  
com.moghazi.www  

  

  
�َ��َ�َ� ا���ُ��� َوِ�َ�ْ�ِ�َك ، َأْ�َ�ُ� َأْن 	 ِإ�َ� ِإ��� ْ�ُ

�َ�  َأْ�َ& َأْ�َ%ْ$ِ#ُ"َك َوَأْ! ُب ِإَ�ْ
  
  

 �� �:� 	 ����89 ا�7 56 و	 ���4%��' آ2 م� 1 م�0 �� ه  ا.-�دة    :م�� )'
ذ�---� ا	 ا�0---@"ا	�4%"و�5 و!---�9�2 و?--- �� ��0---�س و	 ��$---5 م---= وراء   

�'9ارض�ء اB وا���"D��� =�:E�0�� 'F�:G5 �@" ا�F ة�.�.  
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